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 :أيها المجاهد

اعلم أّن طريق اجلهاد شـاقٌّ َوعـٌر، حمفوٌف بالـَمـكاِره، 

ملـيٌء باألهوال واملخاطر، ولكن عاقـبـتـه متكني يف الدنيا 

 وسعادة، وِرْفـعـٌة يف اآلخرة وجـنـة.

 وإّن أخـطـر آفـاتـه أمران: 

الـملـل من اجلهاد وتـْرك اجلامعة والركون إىل  األول:

 الـدنـيا.

 الفرار من الزحف. الـثـاني:

ط املستقيم،  ـٌب عن الرصا وكالمها َتـْرٌك للجهاد وتـنـكُّ

 وعاقبـتـه الذل واخلرسان.
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ـي عن اجلهاد سبـيل اجلاهلية،  فـتـرك اجلامعة والـتـولِّ

وضالل بعد اهلداية، عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال 

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم يقول  َصَّلى اَّللى
ِ
: "َمْن َخَلَع سمعت َرُسوَل اهلل

َة َلُه، َوَمْن َماَت  َ َيْوَم اْلِقيَاَمِة الَ ُحجى َيًدا ِمْن َطاَعٍة، َلِقَي اَّللى

يىًة"َوَلْيَس يِف ُعنُِقِه َبْيَعٌة، َماَت ِميَتًة 
 []رواه مسلم َجاِهلِ

ن كبائر الذنوب مِ فذلك الفرار من الزحف  وأما 

: ال اهلل تعاىلد قفق، وغضب اجلبار وجب دخول النارـويُ 

ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل } ِذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الى َا الى َيا َأُّيُّ

ِْم  ًفا لِِقَتاٍل ُتَولُّوُهُم اأْلَْدَباَر َوَمْن ُيَوهلِّ َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إاِلى ُمَتَحرِّ

 َوَمْأَواُه َجَهنىُم 
ِ

َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِل ِفَئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن اَّللى

  {َوبِْئَس امْلَِصيُ 
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ا فلـيس بـتل ـَمْن قُ  واعلم أنّ  ، وما أعظـَم دـيـشهفـارًّ

 يسـتفـد ِمن ومل حرمانه، فـاتـه الفضل، وذهب عنه األجر،

  ..جهاده إال الـنـصب وتـعـريض النفس لألهوال واملخاطر

 شك أن اجلهاد عبادة عظيمة وشاقة... وال

 فيها الرؤوس تـتطايـر...

 واألشالء تـتـناثـر...

 وفيها جتشم املشقة واملصاعب... 

 وحتمل الشدة واملتاعب...

 وفيها البعد عن األهل واألصحاب... 
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 واألحباب...وهجر األوطان 

 وفيها ركوب اخلطوب والـِمَحن... 

 والتعّرض للباليا والفتـَن...

فعند النسائي وغيه أن رجال قال: يا رسول اهلل ما 

كفى بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إالّ الشهيد قال: "

 ".السيوف عَّل رأسه فـتـنة ببارقة

أسباب  الـَيـِقـظ أن يعرف لمجاهدلبد  ولذلك فال

 .. الثبات
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وهو يسمع زخات حتى يثبت يف ساحات النزال 

 .. الرصاص.

 .. وصوت القذائف.

 .. وأصوات الـمدافع.

 ...وقصف الطيان
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• 

ُيـثبت َمن يشاء ِمن حانه اعلم أن الثبات من اهلل سب

ة اإلنسان وشجاعتهعباده؛  هو حمض فضل ف، وليس بجرأ

 عَّل العبد...اهلل 

ل بأسباب الثبات يعطي الثبات لـَمْن عمسبحانه وهو 

ـا  اخا اجلهاديا وصَدَق يف طلبه، فـهـلـّم  لِـنـتـدارس سويًّ

  كـيـف نـثـبـت يف اجلهاد.
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 :ل من أجل الدنياـقاتـال ت :أوال

أسباب الثبات يف اجلهاد أن تقاتل يف  إن من أعظم 

فإن كان ، كلمة اهللأن يكون قصدك إعالء سبيل اهلل و

أو السمعة والشهرة أو هو الغنيمة من اجلهاد قصدك 

ال تال غي مبارك، ـونحو ذلك، فهذا قالزعامة والرياسة، 

وصاحب هذا القتال ، هبَ ـصاح ُب ـيـتعاىل وال ُيـثيقبله اهلل 

يف سبيل اهلل، وإنام رسعان ما يفر وينهزم ألنه ال يقاتل 

أجر  بذلك فاته إذ اخلارس األكرببل هو لِـَعـَرٍض زائـل، 

قد ُيـقتل يف عدا أنه !! وفضله وذهب جهده سدىاجلهاد 

 حديث أيب ـهريرة يفكام  !فالنار النارفوحينها  ؛أّي حلظة

◙  
ِ
َل َيُقوُل: " ☺ قال َسِمْعُت َرُسوَل اهلل إِنى َأوى

النىاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَليِْه َرُجٌل اْسُتْشِهَد، َفُأِِتَ بِِه 
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َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفاَم َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت   َفَعرى

ِفيَك َحتىى اْسُتْشِهْدُت، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنىَك َقاَتْلَت أِلَْن 

: َجِريٌء، َفَقْد ِقيَل، ُثمى ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعََّل َوْجِهِه ُيَقاَل 

 ]رواه مسلم[" َحتىى ُأْلِقَي يِف النىارِ 

 ثانيا: النية الصالحة واإلخالص:

إن حتقيق اإلخالص من أعظم ما ُيـثـبِّـت املجاهد  

 جو ما عند اهلل من الثواب العظيم،ألنك جتاهد وأنت تر

ي للمرء عزيمة عَّل الثبات، وهذا يعطواملنزلة الرفيعة، 

  وسكينة عند القتال.

ومما يدلك عَّل أثر ِصْدِق الـنـية يف الثـبـات ونزول 

ُ َعِن امْلُْؤِمننَِي  السكينة قول اهلل عز وجل: }َلَقْد َريِضَ اَّللى
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َجَرِة َفَعلَِم َما يِف ُقُلوِبِ  ْم َفَأنَْزَل إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتَْت الشى

ِكينََة َعَلْيِهْم َوَأثَاَبُْم َفْتًحا َقِريًبا َوَمَغانَِم َكثَِيًة َيْأُخُذوََنَا  السى

ُ َعِزيًزا َحِكياًم{   [19-18]الفتح: َوَكاَن اَّللى

أي من اإلخالص  {َفَعلَِم َما يِف ُقُلوِبِمْ فقوله تعاىل: }

(: 4/133، قال ابن اجلوزي يف تفسيه )والصدق مع اهلل

ِكينََة َعَليِْهْم يعني الطُّمأنينة ) علم أَنم ُُمْلِصون َفَأنَْزَل السى

ىض  ( ا.ـهوالرِّ

وهذا دليل واضح عَّل أن الـمخلص صادق النية 

وذلك بسبب ، سكينة يف موطن النزال والقتالُيـعطيه اللـُه 

 .صدقه وإخالصه
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ِكينَُة ) (:397 /7قال صاحب أضواء البيان )  َوالسى

َجاَعَة  ُكوَن إىَِل احْلَقِّ َوالثىَباَت َوالشى َمْأنِينََة َوالسُّ َتْشَمُل الطُّ

 ا.ـه ِعنَْد اْلَبْأِس(.

فيا أخا اجلهاد أكثر من النـيـات الصاحلة يف جهادك؛ 

 .. فهذه نية صاحلة وإخالص، امـتـثـااًل ألمر اهللد ـجاهِ 

فهذه نية  األرضإلرجاع حْكم اهلل إىل  وجاهد

 .. صاحلة وإخالص

 اهللفوجاهد نرصة للمستضعفني من املسلمني 

  ..فهذه نية صاحلةأمر بذلك  سبحانه قد

 .وجاهد لتفوز برىض اهلل ومغفرته
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 سكينة. عليها ثباتا هُ ـهذه نيات ُيـثيبك اللف

  :ثالثا: اإلكثار من ذْكِر اهلل

ذْكر  مع أنّ ، ر الذْكرـيغفلون عن أث كثيا من الناس إنّ 

أثر عجيب يف  ْكرفللذِّ  الـمرَء،اهلل من أكثر ما ُيـثـبِّـت 

ي ، وُيريح النفس، فهو ُيـثـبِّـت القلب، الثبات وُيــقــوِّ

 .. .البدن

فإن ثبت القلب ، وإّن ثبات البدن يتبع ثبات القلب

؛ وإّن يكون باطمئنانهوإّن ثبات القلب ، ثبت البدن

ب حيصل بالذْكر فقد قال تعاىل: }أال بذْكر اطمئنان القل

 اهلل تطمئن القلوب{، 
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 /9قال بعض السلف كام نقل القرطبي يف تفسيه )

(: )َأْي َوُهْم َتْطَمِئنُّ قلوبم عَّل الدوام بذكر اهلل 315

 (. ا.ـهبألسنتهم

البدن ويصبح  يثبتفإذا اطمئّن القلب بذْكر اهلل 

القتال وحتّمـل الصعاب، ولذلك نجد أّن عَّل حينها أقوى 

 اْلَعُدوِّ اهلل أمر املؤمنني باإلكـثـار ِمن ِذْكـره 
ِ
كام يف  ِعنَْد لَِقاء

ِذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا قوله تعاىل: } َا الى َيا َأُّيُّ

َ َكثًِيا َلَعلىُكْم ُتْفلُِحونَ   [45]األنفال:  {َواْذُكُروا اَّللى

، اإلكثار من ذْكِر اهلل فإياك أُّيا املجاهد أن تغفل عن

فقد جعل اهلل ذلك من أسباب الـثـبات والفالح والنرص، 

فهي ، الصباح واملساء أذكارفال ُتـفـرط أُّيا املجاهد ب
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ر لـام نيس ـفكم من جماهد وقع يف األْس  ِحْصٌن حصني،

وكذلك اجعل لنفسك وردا من  أذكار الصباح واملساء...

فله أثر  وأكثر من االستغفار، هليل والتكبيـالتسبيح والت

 .من أسباب النرص والثبات واالستغفار فالذكرعظيم، 

  :رابعا: معرفة فضل الجهاد وأجوره

فحينام تعرف أجر القتال واجلهاد وفضل الرباط 

ة يف الثبات حتى تفوز بذا رغبذلك والشهادة ُيـثمر 

األجر، وْلـيحذر املسلم من اجلهل بأجور اجلهاد وفضله 

وفضل الشهادة، فهذا َمـْدعـاة لـرتك اجلهاد وعدم الصرب 

 { َوَكيَْف َتْصرِبُ َعََّل َما مَلْ حُتِْط بِِه ُخرْبًا عليه؛ كام قال تعاىل: }
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ءة للمجاهد بد  فال يف والـتـدبر من اإلكثار من القرا

نية واألحاديث النبوية التي تذكر  فضائل اآليات القرآ

 .اجلهاد والرباط والشهادة حتى يتجدد الثبات

 : الشوق إلى الجنة :خامسا

إىل اجلنة والرغبة يف اآلخرة والزهد يف  إن الشوق

، هادالدنيا جيعل اإلنسان عظيم اهلمة يف الثبات عَّل اجل

وسلم يف تشويق وهذا ِمن ـهْدي النبي صَّل اهلل عليه 

الصحابة عَّل اجلهاد بِِذْكر ما أعـده اهلل للمجاهدين من 

يف غزوة  الثواب، كام فعل صلوات اهلل وسالمه عليهم

 
ِ
"ُقوُموا إىَِل  :☺بدر ملا دنا املرشكون؛ َفَقاَل َرُسوُل اهلل

َمَواُت َواأْلَْرُض"، َقاَل:  َيُقوُل ُعَمْيُ  -َجنىٍة َعْرُضَها السى
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: ْبُن احْلُ  ، َجنىٌة َعْرُضَها  -اَمِم اأْلَنَْصاِريُّ
ِ
َيا َرُسوَل اهلل

َمَواُت َواأْلَْرُض؟ َقاَل: "َنَعْم"، َقاَل: َبٍخ َبٍخ، َفَقاَل  السى

 
ِ
ِمُلَك َعََّل َقْولَِك َبٍخ َبٍخ؟" َقاَل:  :☺َرُسوُل اهلل "َما حَيْ

، إاِلى َرَجاَءَة َأْن أَ 
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

ِ
ُكوَن ِمْن َأْهلَِها، اَل َواَّلل

ٍت ِمْن َقَرنِِه، َفَجَعَل  َقاَل: "َفِإنىَك ِمْن َأْهلَِها"، َفَأْخَرَج مَتََرا

، ُثمى َقاَل: َلِئْن َأنَا َحِييُت َحتىى ِِت َهِذِه  َيْأُكُل ِمنُْهنى آُكَل مَتََرا

َا حَلََياٌة َطِويَلٌة، َقاَل: َفَرَمى باَِم َكاَن َمَعُه ِمَن  التىْمِر، ُثمى إَِنى

 ]رواه مسلم[. َقاَتَلُهْم َحتىى ُقتَِل 

 سادسا: غرس محبة اهلل في القلب:

 (:72 /1قال اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان )

)قال بعض العارفني مساكني أهل الدينا خرجوا من 
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وما أطيب ما فيها  :الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل

حمبة اهلل واألنس به والشوق إىل لقائه والتنعم بذكره  :قال

 وطاعته.

إنه ليمر يب أوقات أقول فيها إن كان أهل  :وقال آخر 

 اجلنة يف مثل هذا إَنم لفي عيش طيب.

واهلل ما طابت الدنيا إال بمحبته وطاعته  :وقال آخر 

 وال اجلنة إال برؤيته ومشاهدته(. ا.ـه

ـق هلل وحمـبـتـه له سبحانه تـجـذب الـمرء با وإّن تـعـلُّ

كـه لـطلب حمبوبه والسعـي لـنـيـل رضاه،  الـقـلب وُتـحـرِّ

واسـتـعـذاب العذاب يف ذات اهلل سبحانه، فيسهل عليه 

ـل الـمشاّق حمبًة هلل وامـتـثااًل ألمره سبحانه، وحينها  حتـمُّ



 
 

 َأيُّها الُمجاِهُد َكيَف َتثُبُت ِفي الِجهاِد 

20 

 

يكون ثبات املجاهد الـُمـِحـّب قويا بإذن اهلل ألن كل 

 صلها الـمحبة واإلرادة.حركة أ

فال بد للمجاهد من التشّوق إىل اهلل وأن يسعى ألن 

يكون حمبوًبا إلهله ومعبوده جل يف عاله؛ فيزداد الشوق 

 ويـتـمُّ الثبات.، له سبحانه

ويكفي املجاهد أن يعلم أّن مـحبة اهلل هي من الغاية 

التي ُخـلِـقـنَـا من أجلها، فأصل التوحيد والعبادة هي 

 ب مع الذل هلل.احل

بل إّن العالقة بني الـمحبة واجلهاد فيها نوع تالزم، 

ِذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدى ِمنُْكْم َعْن قال اهلل سبحانه: } َا الى َيا َأُّيُّ

ٍة َعََّل  ُ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه َأِذلى ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اَّللى
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ٍة   َواَل امْلُْؤِمننَِي َأِعزى
ِ

َعََّل اْلَكاِفِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللى

 ُ  ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللى
ِ

ََيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضُل اَّللى

 { َواِسٌع َعلِيمٌ 

وَمْن أراد ترسيخ حمبة اهلل يف القلب فعليه بتحقيق 

للكفر توحيده ومواالته هلل ورسوله واملؤمنني؛ ومعاداته 

والكافرين، واجلهاد يف سبيل اهلل، وأن ُيـْكـثِـر ِمن ِذْكـر 

ه به يـزدتذّكر نَِعَم اهلل علينِـَعـم اهلل؛ فمن   دْ ه ولـْطـفه وبِـرى

ويـنضاف إىل ، سبحانه وتوكال عليه وتعلًقا به هلل ـاحبًّ 

َوَأْسَأُلَك " :☺ذلك كله الدعاء كام كان ِمن أدعية النبي 

َة  ءَ َلذى ا ْوَق إىَِل لَِقائَِك يِف َغْيِ ََضى  النىَظِر إىَِل َوْجِهَك َوالشى

ٍة َواَل ِفْتنٍَة ُمِضلىةٍ   ]رواه أمحد والنسائي وابن حبان[" ُمِِضى
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 بة اهلل وترسيخ املحبة يف القلب،بد من حم لذلك الو

ب نفسك للقاء اهلل.  فرغِّ

 معرفة فضل الثبات:سابعا: 

يعرف فضل الثـبـات، وعاقـبـة ال بد للمجاهد أن 

ر والنـكوص، فذلك أْدعى للـتـجـّلـد والصرب،  الفرا

فالثبات عصمة للمؤمن، وِمـنّـٌة من الرمحن، ورشف 

لصاحبه، وباب للنرص، وارتقاء بالنفس البرشية وسموٌّ 

 با، وسبٌب للفتوحات الربانية، وثـباٌت لألجر.

ر والـتـنـّكب عن اجلهاد والـ مـلل منه فذلك وأما الفرا

والركون إىل ، الضالل بعد اهلدى، واخلذالن بعد الـتـوفيق

 الدنيا، واالنحطـاط بالنفس إىل عامل األوحال...
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ثم إن الثابت عَّل اجلهاد يفتح اهلل له فتوحات عظيمة 

وهؤالء الصحابة ملا ثبتوا ، ال ختطر بباله يف دينه ودنياه

 فتح اهلل هلم ومكنهم يف األرض.

 الدعاء:ثامنا: 

: ل سبحانهقا، فقد أمر اهلل بالدعاء ووعد باإلجابة 

ُكُم اْدُعوِِن َأْسَتِجْب َلُكْم{    [60]غافر: }َوَقاَل َربُّ

 االلـتجأء إىل اهللمن له بد  فالفمن أراد الـثـبات 

وأما اعـتـامد املرء عَّل ثباته ، واالفـتـقـار إليه سبحانه ئـهدعاو

 اخلذالن واالنتكاس.ورباطة جأشه فذلك عنوان 

 ِإَذا مل َيُكْن َعوٌن ِمَن اهلِل ِللَفتى 
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 َفَأوَُّل َما َيجِني َعَليِه اجِتَهاُدُه 

وإّن سؤال اهلل الـثـبـات هو هْدي األنبـياء عليهم 

َواْجنُْبنِي الصالة والسالم، كام دعا إبراهيم عليه السالم: }

 { َوَبنِيى َأْن َنْعُبَد اأْلَْصنَامَ 

َتَوفىنِي ُمْسلاًِم يف دعاء يوسف عليه السالم: }وكام 

احِلِنيَ   .{َوَأْلِحْقنِي بِالصى

وكام روى الرتمذي وغيه عن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، 

 
ِ
َقاَل: ُقْلُت أِلُمِّ َسَلَمَة: َيا ُأمى املُْؤِمننَِي َما َكاَن َأْكَثُر ُدَعاء

 
ِ

ْت: َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِئِه: إَِذا َكاَن ِعنَْدِك؟ َقالَ  ☺َرُسوِل اَّللى

"َيا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعََّل ِدينَِك"، َقاَلْت: َفُقْلُت: 

 َما أِلَْكَثِر ُدَعائَِك َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي 
ِ

َيا َرُسوَل اَّللى
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ُه َليَْس آَدِميٌّ   إاِلى َوَقْلُبُه َبنْيَ َعََّل ِدينَِك؟ َقاَل: "َيا ُأمى َسَلَمَة إِنى

، َفَمْن َشاَء َأَقاَم، َوَمْن َشاَء َأَزاَغ". 
ِ

 ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع اَّللى

نَا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ  فأكثر أُّيا املجاهد من قول: }َربى

 ...[8]آل عمران: َهَدْيَتنَا{ 

 يا مقلب القلوب ثبت قلبي عَّل دينك...

 .. أسألك الثبات. إِنمهللا 

 من الفرار.أعوذ بك إِن مهللا 
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 فعل الطاعات وهْجر الـمعاصي تاسعا: 

إّن طـاعـة اهلل وطاعة رسوله صَّل اهلل عليه وسلم هلا 

وقد جـعـل اهلُل الـطـاعَة ، تأثـيـٌر عظيٌم يف الـتـثـبـيـت والثبات

ُْم َفَعُلوا َما  من أسباب الثبات كام قال سبحانه: }َوَلْو َأَنى

ا هَلُْم َوَأَشدى َتْثبِيًتا{   [66]النساء: ُيوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخْيً

ُْم َفَعُلوا  (:658 /1قال البغوي يف تفسريه ) )َوَلْو َأَنى

ىَض َما ُيوَعُظوَن بِِه يؤمرون بِِه ِمنْ  ُسوِل َوالرِّ  َطاَعِة الرى

 (. ا.ـهاهَلُْم َوَأَشدى َتْثبِيتً  ا بُِحْكِمِه، َلكاَن َخْيً 

ولذلك فمن يعاِن ِمـن الـتـضـعـضـع وهلع القلب حني 

القـتـال فعليه بالـقـيام بالواجبات، وتـرك املحرمات 

قال اهلل  وتطهي قلبه من احلسد والرياء والكرب واألثرة،



 
 

 َأيُّها الُمجاِهُد َكيَف َتثُبُت ِفي الِجهاِد 

27 

 

: }َفِإَذا ُأنِْزَلْت ُسوَرٌة حُمَْكَمٌة َوُذكَِر ِفيَها اْلِقَتاُل َرَأيَْت َتَعاىَل 

ِذيَن يِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َينُْظُروَن إَِليَْك َنَظَر امْلَْغِِشِّ َعَلْيِه  الى

 .ِمَن امْلَْوِت َفَأْوىَل هَلُْم َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف{

ثـبات بسبب ذنب وْلـيـْحـذر املرء ِمن أن ُيسَلب الـ

فاحذر أُّيا املجاهد من التفريط يف الواجبات،  يقـتـرفـه،

احذر و ،الغيبة والنميمةإياك ووواْجـتـنـِب الـمـحـرمات، 

 باملعروف. عدم السمع والطاعةِمن 
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الـوفـاء بالـبـيـعـة ولـزوم عاشرا: 

 الجماعة

الوفاء إن من أعظم أسباب الثبات لـزوم اجلامعة و

َلَقْد َريِضَ قال اهلل عز وجل: }، والصرب عَّل األثَـَرة بالـبـيعة

َجَرِة َفَعلَِم َما يِف  ُ َعِن امْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتَْت الشى اَّللى

ِكينََة َعَليِْهْم.  [19-18]الفتح: { ..ُقُلوِبِْم َفَأنَْزَل السى

ثـبـتـهم فـبـسبب إخالصهم وِصْدِقـهم يف الوفاء بالبيعة 

 اهلل وأنـزل عليهم السكينة.

وإن االختالف والـتـنازع وعدم السمع والطاعة 

باملعروف هلو من أعظم أسباب تفرق املسلمني وفشلهم 
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َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب وعدم ثباهتم، قال تعاىل: }

 [46]األنفال: { ِرحُيُكمْ 

وإّن ترك اجلامعة ونكث البـيعة هي عنوان االنتكاس، 

فقٌة للشيطان، وولوٌج يف  واتباٌع لسبـيل اجلاهلية، ومرا

 ْبِن ُعَمَر َقاَل: َخَطَبنَا ُعَمُر بِاجْلَابَِيِة 
ِ
الفـتـنة، َعْن َعْبِد اهلل

 
ِ
ِفينَا َفَقاَل:  ☺َفَقاَل: إِِنِّ ُقْمُت ِفيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل اهلل

ِذيَن َيُلوََنُْم، ُثمى َيْفُشو اْلَكِذُب "أُ  وِصيُكْم بَِأْصَحايِب، ُثمى الى

ُجُل، َواَل ُيْسَتْحَلُف، َوَحتىى َيْشَهَد َواَل  َحتىى حَيْلَِف الرى

ْيَطاَن  اُكْم َواْلُفْرَقَة، َفِإنى الشى ُيْسَتْشَهُد َعَليُْكْم بِاجْلاََمَعِة، َوإِيى

ِحِد َوهُ  ُلَونى َرُجٌل بِاْمَرأٍَة َمَع اْلَوا َو ِمَن ااِلْثننَْيِ َأبَْعُد، اَل ََيْ

ٍر إاِلى َكاَن َثالَِثُهاَم َشيَْطاٌن، َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحَة اجْلَنىِة  َثاَلَث ِمَرا
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َتُه َحَسنَْتُه َوَساَءْتُه َسيَِّئُتُه َفَذلَِك  َفْلَيْلَزِم اجْلاََمَعَة، َمْن رَسى

 رواه الرتمذي والنسائي[]امْلُْؤِمُن" 

 
ِ
قال: "...  ☺وَعِن احْلَاِرِث اأْلَْشَعِريِّ َأنى َنبِيى اهلل

ُ َأَمَرِِن ِبِنى  ْمِع  :َوَأنَا آُمُرُكْم بَِخْمٍس اَّللى بِاجْلاََمَعِة َوالسى

ُه َمْن َخَرَج ِمْن  َهاِد يف سبيل اهلل َفِإنى َوالطىاَعِة َواهْلِْجَرِة َواجْلِ

ْساَلِم ِمْن ُعنُِقِه إاِلّ َأْن اجْلاََم  َعِة ِقيَد ِشرْبٍ َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اإْلِ

 ]رواه أمحد وابن حبان والرتمذي وصححه[َيْرِجَع..." 
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اليـقـين بـوعـد اهلل حادي عشر: ال

 والحذر من اإلرجاف

َمْأنِينَِة احلذر من إرجاف  ِكينَِة َوالطُّ إن من أسباب السى

لني،  وشائعات الرعاع واملجرمني، وعَّل املؤمن الـمخـذِّ

َقْد أن ال ُيصغي لإلرجاف والشائعة، قال اهلل تعاىل: }

َِنِْم َهُلمى إَِليْنَا َواَل  ْخَوا قنَِي ِمنُْكْم َواْلَقائِلنَِي إِلِ ُ امْلَُعوِّ َيْعَلُم اَّللى

 [ 18]األحزاب:  {َيْأتُوَن اْلَبأَْس إاِلى َقلِياًل 

َر ا ، قال َتَعاىَل: َوَقْد َحذى
ِ
اَمِع هِلَُؤاَلء هلل سبحانه ِمَن السى

َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إاِلى َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا }

ُ َعلِيٌم  ُعوَن هَلُْم َواَّللى ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتنََة َوفِيُكْم َسامى

نيَ 
ِ ِ
 [47]التوبة: { بِالظىامل
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موهن للقلوب، ويـفتُّ من عضد  اإلصغاء إليهم فإنّ 

وما هذا إال ِمن نـفـثات إبليس لتخويف املجاهدين، 

ُف َأْولِيَاَءُه قال سبحانه: }املؤمنني،  يَْطاُن َُيَوِّ إِنىاَم َذلُِكُم الشى

 [175]آل عمران: { َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 

نـب اإلحباط فاملؤمن الـَفـطِـُن ال  يـنـظر إىل جوا

والـعثرات يف مسية جهاده إال عَّل وجه اسـتـخالِص 

الـِعـَبـر منها، بل يشهد املؤمُن بـنور قـلـبه ُلـْطـَف اهلل ومعـّيـتـه 

ألوليائه، ونرَصه جلنده وتسديده هلم، وهو بإذن اهلل ما 

ال ُّيمه إرجاف، وال ، بني عزٍّ وشهادة ومتكني وريادة

}ُقْل سبحانه: ختذيل، ماٍض يف دربه، أنيسه قول اهلل  ُيـثنـيه

ِل   َفْليََتَوكى
ِ

ُ َلنَا ُهَو َمْواَلَنا َوَعََّل اَّللى َلْن ُيِصيَبنَا إاِلى َما َكَتَب اَّللى

  [59]التوبة:  {امْلُْؤِمنُونَ 
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الْبِن َعبىاٍس: "َيا ُغاَلُم إِِنِّ  ☺وحديث النبي 

َ جَتِْدُه  َفْظَك، اْحَفِظ اَّللى َ حَيْ ُأَعلُِّمَك َكلاَِمٍت، اْحَفِظ اَّللى

، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن  َ جُتَاَهَك، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اَّللى

َة َلْو اْجَتَمَعْت َعََّل َأْن يَ  ، َواْعَلْم َأنى األُمى
ِ

 مَلْ بِاَّللى
ٍ
ء نَْفُعوَك بَِِشْ

ُ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعََّل َأْن   َقْد َكَتَبُه اَّللى
ٍ
ء َينَْفُعوَك إاِلى بَِِشْ

ُ َعَليَْك،   َقْد َكَتَبُه اَّللى
ٍ
ء وَك إاِلى بَِِشْ  مَلْ َيُِضُّ

ٍ
ء وَك بَِِشْ َيُِضُّ

ُحُف"  ْت الصُّ وقال  ]رواه أمحد والرتمذيُرِفَعِت األَْقاَلُم َوَجفى

 َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح[
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التوحيد وترسيخ  ثاني عشر: َغـْرُس

 :العقيدة في القلب

 قـطب الـرحـى يفوهو ، أعظم األمور ورأسهاوهذا  

وهو عَّل عقـيدة  أن يـطمئن ويستـقـرإذ أنّـى للمرء  ،الثبات

تعـلـوـها الـشـبـهات وحتيط با الظنون؛ وتـهـتـز  مـهـزوزة

 ألدنى استشكال!! 

ولن يـنـعم املرء بالـثـبات إال بـثـبـات العقيدة أواًل 

ورسوخها، وقد ُسمي الدين إيـامًنا لـام فيه من استقرار 

وطمأنيـنة وقـرار، وأخـَبـَر سبحانه بامـتـنـانه عَّل املوحدين 

ُ الىِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثىابِِت بالـثـبات فقال تعاىل: } ُيَثبُِّت اَّللى

ْنيَا َويِف اآْلِخَرةِ   [ 27 :إبراهيم]{يِف احْلَيَاةِ الدُّ
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ـه اهلُل تعاىل كلمَة التوحيد برسوخها وثبـاتـها  وقد شـبى

وقـرارها بشجرة النخيل وهي من أعظم األشجار ثباًتـا 

ُ َمَثاًل َكلَِمًة َأَلْم تَ كام يف قوله سبحانه: } َب اَّللى َر َكيَْف ََضَ

 
ِ
اَمء  {.َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السى

 [24]إبراهيم: 

تعّلم للمجاهد يف سيه إىل اهلل أن يـبد  الفولذا 

َف عَّل اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله، التوحيد  وأن يـتـعـرى

قلـبه عَّل عقيدة احلكم بام أنزل اهلل والتحاكم وأن يـعـِقـد 

وكذا أن يـفـقه مسائل الكفر بالطاغوت والوالء ، لرشعه

ومعاداة ، والرباء )مواالة املؤمنني وحمبتهم ونرصتـهم

الكافرين وبغضهم والرباءة منهم(، وأن يـتـعّرف عَّل سبل 

انني املجرمني لِـيـحـَذَرَهـا ويـجـتـنـبها؛ فـيـعلم كْفر القو
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وكْفر الديمقراطية، وضالل االنتخابات ، الوضعية

والربملانات، وعليه أن يسـتـبـني مسائل الرشك األخرى 

 لـيحذرها ويـربأ منها...

ثم بعد هذا يدرس تفاصيل مسائل االعـتـقـاد األخرى 

كاإليامن بالكـتـب والرسل واليوم اآلخر، ويلـتـمس 

لقدر وتـأثـيه يف احِلكمة يف ذلك، وال ينسى اإليامن با

سكون النفس وطمأنينة القلب وظهور عبادة الرجاء 

واليـقـني.. ثم ال ينسى املوقف من الصحابة وما لذلك 

ِمن عظيم األثر يف االرتباط بأوئلك القوم الِعظام الذي 

كان ِمن ـهْديـهم ُمدارسة اإليامن والتوحيد كام يف حديث 

ا مع النبي قال: " كن ◙جندب بن عبد اللـه البجيل 
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ونحن فتيان حـزاورة فـتعلمنا اإليامن قبل أن نتعلم  ☺

 ]رواه ابن ماجه[ثم تعملنا القرآن، فازددنا به إيامًنا"  ،القرآن

أن يـأمـر بِحـْفظ اإليامن  ☺وقد كان ِمن هدي النبي 

والتوحيد كام يف حديث وفد عبد القيس حني سألهم 

:  :☺النبي   َوْحَدُه؟" َقاُلوا
ِ

"َهْل َتْدُروَن َما اإِلياَمُن بِاَّللى

، َوَأنى  ُ ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: "َشَهاَدُة َأْن الَ إََِلَ إاِلى اَّللى اَّللى

َكاِة، َوَصْوُم  اَلِة، َوإِيَتاُء الزى ، َوإَِقاُم الصى
ِ

ًدا َرُسوُل اَّللى مى حُمَ

ُمَس ِمَن امَلْغنَِم"... َقاَل: "اْحَفُظوُه َرَمَضاَن، َوُتْعُطوا اخلُ 

وُه َمْن َوَراَءُكْم"   ]متفق عليه[َوَأْخرِبُ

 ☺ولذا فـإّن الفهم عن اهلل وعن رسول اهلل 

ر العقيدة يف القلب ُيـثمر ثباتا  وترسيخ التوحيد واستقرا



 
 

 َأيُّها الُمجاِهُد َكيَف َتثُبُت ِفي الِجهاِد 

38 

 

عظيام وصرًبا ومصابرة، مع طمأنينة وسكينة وحبٍّ حلال 

اإلنسان ويشهد با حقيـقة ال إَل إال  اجلهاد التي يسمو با

 اهلل.

حينام تقاتل إلرجاع حْكم اهلل  فيا أيها المجاهد: 

 إىل أرضه ولِـتـسود الرشيعة وتعلو يف األمصار... 

 حينام تقاتل لنرش التوحيد وحتقيق العبودية هلل... 

حينام تقاتل للقضاء عَّل فـتـنـة الرشك والكفر امـتـثـااًل 

يُن  ألمر اهلل: }َوَقاتُِلوُهْم َحتىى اَل َتُكوَن ِفْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

 }
ِ

ى
ِ

ُه َّلل  [.39]األنفال: ُكلُّ
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حينام تقاتل لِـتـهـدم رشك العرص )القوانني الوضعية 

 .الكفرية واالنتخابات( وسلفك يف ذلك األنبياء..

حينام تقاتل لِـتـرفع الـظـلم عن الـمـسـتـضعفني؛ وتنرش 

 العدل يف العاملني...

حينام تصبح قدر اهلل يف الطواغيت املجرمني؛ تـهد 

 أركاَنم، وتنسف رشكهم، وُتـزلزل عروشهم...

أبرش أُّيا املوحد املجاهد الثابت فأنت من الذين قال  

{ الىِذيَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعَباِدَنا ُثمى َأْوَرْثنَا اْلِكَتاَب اهلل فيهم: }

 [32]فاطر: 
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ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينىُهْم ُسُبَلنَا أبرش باهلداية: } َوالى

َ مَلََع امْلُْحِسننِيَ   [69]العنكبوت: { َوإِنى اَّللى

أبرش فـأنـت خي الناس وأفضل الناس؛ وَمن ذا الذي 

آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف الىِذيَن فّضـلك؟ إنه اهلل، }

 َوُأوئَلَِك 
ِ

هِلِْم َوَأنُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد اَّللى  بَِأْمَوا
ِ

َسبِيِل اَّللى

 [ 20]التوبة:  {ُهُم اْلَفائُِزونَ 

هِلِْم َوَأنُْفِسِهْم َعََّل } ُ امْلَُجاِهِديَن بَِأْمَوا َل اَّللى َفضى

ُ اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَ  َل اَّللى ُ احْلُْسنَى َوَفضى ُكالًّ َوَعَد اَّللى

 [95]النساء: { امْلَُجاِهِديَن َعََّل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِياًم 

ُأْوئَلَِك الىِذيَن َهَدى أبرش فـأنـت عَّل خطى األنبياء؛ }

ُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهِ   [90]األنعام:{ اَّللى
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 فـأنْـِعـم باهلداية.

بالـُقـْرب  فـأنْـِعـمبِجهادك إىل اهلل أْقـرب، أبرش فـأنـت 

 من الرحيم الرمحن.

أبرش بـإذن اهلل بالدرجات يف اجلنات؛ كام يف حديث 

"إِنى يِف اجلَنىِة ِماَئَة  :☺أيب هريرة قال: َقاَل رسول اهلل 

ُ لِْلُمَجاِهِديَن يِف َدَرَجٍة،  َها اَّللى ، َما َبنْيَ  َأَعدى
ِ

َسبِيِل اَّللى

 ،َ  َواألَْرِض، َفِإَذا َسَأْلُتُم اَّللى
ِ
اَمء َرَجَتنْيِ َكاَم َبنْيَ السى الدى

ُه َأْوَسُط اجلَنىِة َوَأْعََّل اجلَنىِة   -ُأَراُه  -َفاْسَأُلوُه الِفْرَدْوَس، َفِإنى

ُر َأَْنَاُر ا مْحَِن، َوِمنُْه َتَفجى  ]رواه البخاري[جلَنىِة" َفْوَقُه َعْرُش الرى

ـا ،مر العظيماملجاهد هذا األ رـضـحـتـسحـيـنـام يـ  ولـمى

 ...قلبالدة التوحيد وحاكمية اهلل يف عقي ْخ َس رْ ـت
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ز ديـنه وعـلـوِّ رشيـعـتـه ا يف ـبً ـبـس جيعلك اهللوحينام  إعـزا

 يف األرض...

ـا فـأبرش ؛ تستحِض أنك عَّل خطى أنبياء اهلل ولـمى

 بالـثـبـات والفضل واألجر.

وصَّل اهلل وسلم عَّل عبده ورسوله حممد وعَّل آله 

 .واحلمد هلل رب العاملني وصحبه أمجعني،
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